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 ريص وبأ ماسح .د :





 ةفاقثلا روصقل ةماعلا ةنيهلا
 1 ىفاقثلا اتلدلا قرش ميلقإ

 : ىفاقثلا طايمد عرف

 ةحذاس ةديصق

 تاداهش - تاءاثر - رعش

 ريص وبأ ماسح .د

 َ 1١997 سراسم - ٠١ ددعلا - داورسلا تارادصا [



 6١ تسلم اذ هيد ا

 ادم ِ 1اس ااسيماغ- يا هير ا اقسم هلو ا



 داورلا تارادصا

 بدإلا يدان اهردصي
 طايمد ةفاقثرصقب

 ماعلا ريدملا

 مستغلا ديسك دسوحسا

 بدالا يدان سيئر

 لسسيفلا رسيمس
 ريرحتلا ريدم

 ىبزعلا رصان



 هب _ااقضحب

 هبح ااهتياي اهيملد ير
 نعيدبر نانؤر 3 لاي ااناعب

 هيويسم اان اانميسسإب

 هديا اسير



 ريص وبأ ماسح .د



 فالغلاو ةيلخادلا موسرلا

 ىمينغلا ايركز ريهز



 روصتأ امم ىبغأ .

 روم 3 . 5 : 1

 ب رهظ نك مجن نم ىبغأ

 .. ءاماتكرش نمه:ىتغأ

 هلظ دقفي نأ ىشخي نمم ىبغأ

 روصتأ امم ىبغأ

 ا م
 متأم ىف .. تليق ةكحضم تاملك

 , ..مقلع نم بخن

 مّدق سرع ةلفح ىف...

 ىنأ ودبي







 .. ىسأر ىف هجوي لكلاو

 املا ...



 رطملل ىلصت نسل

 رمقو موجنو سمش كل

 رغصلا مالحأ هيف ثيدحو

 . 1 ةاكاطصتباو

 ردقلا ىنعم ىعوام ..

 ضور ضرألا ىف انلام

 م8

 كرر نس ىف

 روصق نم

 ريهازأو

 رجشو

 نيكالغتام

 رهثلا| فج نأ ىشخت الف
0 

 رطملل ىلصن نل

 ىوترن اميك ثيغلا لظيس

 رفتغي ال انف حورلا أمظ

 انادقاو تكلا كرهت

 2 رض



 رظتنأ نا
 ىقتلن مل ىل رمعلا رمي نل
 ردملا اذه ىلع ريبعلا لمكت

 تل اك أ ندم
 رشبلل اراصتنإ انتدلو

 :.. ىلا ريعلا بكم كليحب نإ

 ةنالدحب

 ' اؤاَوِج لذلْلا لمحي

 الا رياربف
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 ىنع كتثدح

 اناغ ىف دجوي دوسألا

 امور ىف دجوي ضيبألاو

 ناليس ىف دجوي رفصألا و

 سقطلا بسح نولت لكلاو
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 سقطلا بسح نولتأ

 لوقلا بسحو

 بسحو .. بسحو

 ناطور كن طللحو

 موي ىف
 ىنع كتثدح

 ةشير ىناسلف
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 ناسنالا مسر ىوهت

 ىوهت اميف برجتو

 ناولألا لك

 ةرات هلعجت اهلإف

 1 يرض كلا

 ناطيش ىأ

 ؟ ائنع كتثدح

 - زبي
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 جيجضو تمص

 جيجضلاو تمصلا

 اديرع قيرطلا ىف

 ىدضصلا مطحي نأءاش تمصلا

 .: لاقف

 لوك ىرض#هنإ ..

 ةنيدملا قرأ مك

 هنيكسلا قّرمو

 نا اككخلا لديو

 هنيعل طخ

 ماع افلا ننقلا نم

 ماَحْرلا: ىف جيجضلا اذ هوتي
 0 ةيلإ ىضفي

 مؤي ماع فلأ فلأ نم

 ايهناكارانبنفلا بكوم

 تال



 ايضاغ حايرلاك جيهي
 لافطألا متيب

 ايلا قري

 رايدلا مدهي

 مالظلا ةهبج .. قوف ماثللا لدسيو

 ماع فلأ فلأ نم

 ايلا, الكان رختلاو
 راهنلا لتقي ..
 رارقلا ىف سومشلا قرغتو

 يبورغلل .....راعشالا دشني توصلاو
 ؟ ! بورغ هنأ لاقي امل

 بوردلا ريعت مكبلا تاينغألاو
 بوي ال توصلا

 راظتنا ىف لظن انلكو

 .. ناسللا .دعاوق نم لقناو

 شيج فلأ ..
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 هفؤفيتت ًاميقم

 شيع فيغر اههلإ ةميلك

 ناك نيا هلإلل حيدملا تجزو

 روثت ةملكو

 !هوفتواهؤامد

 : لوقت

 اةذملا سطسغا





 ؟ كسرد ركذتست تتاب له

 اهاقلت باتك لك ىف

 كتدهجأ ىنا هاير

 ءارفص بتك ىف كنويع تبعتأ

 هقلمل ليلا

 مسبح



 هسا سالم ١

 قلخلا ليل ىف ًارمق حبصي نم

 قحلا تاوصأ عقري نم

 دهجنملل ًاريزس هدي نم لعجي نم

 حاتري نأ ىسني نم

 حارفالاب نزحلل ىتأي نم

 ؟؟ تنأ له

 .. حصقأ نأ بعص

 ملكتأ نأ

 ملاتأ نأ بعص

 مسلب ىسفن نم لعجأ نأ

 مهبم قيرطب ىضمأ نأ

 ىرمع ةحواي

 ؟ رضخلا ةقروملا راجشألا نيأ

 ؟بذعلا ءاملا نيأ

 . ؟ رهنلا نيأ

 ىقيرط تيتأ ذنم ئمظ ىنإ

 ع



 ىقير ًارارم رتجأ نأ الإ كلمأ ال ىنإ

 ىرمع ةحواي

 تميصلا هلت يل خإ

 تيطعأ كلجأ نمام ىطغإ

 .. ًارمق ىطعإ
 عايبع

 الا ينوي”
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 موشلك ما ىلايل

 ىدالي اي

 3 تمل يالفاهلا انماع

 هنيزح موثلك ما ىلايلو

 ةنيدملا ءاوضأب رينأ دق كراهنو

 .. غلابلا انلفط ةماستباو

 دلل ئرق رف وخلل ةماع ..

 ةلوزلا ةعئاض ..

 كلام ئتلتمت ال

 كسمش نيا ىدالب اي

 الايد لكل ةارزمألا هذه

 هاك ككل [نادأ له

 .. بابش نم فلأ فلأ انعرز دق

 وللا ليل ىف لينلا

 كردص قوف لبانق ليللا رطمي

 انرمع عرازم ىف

 . ليلا
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 ءاكبلل ىوعد ليللا نأك

 *.انعرزو

 انرظتناو فلأ فلأ

 ةليقث اباوثأ نبصلا انيدتراو

 تباث زخضلا ٍبلقك ردصلا لعجت
 قيهش ال

 ريفز ال

 م

 تباث رخصلاك انموي

 انعرزو

 بابش نم فلأ فلأ

 ءاتشلا.بلق ئف لينلا

 اراقناو

 ءاج ىنجلا ناوآ له

 را

 بالقال





 تسلاق

 كّزاعشأ كراعشأ تلاق

 كرابخأ رخآ ىنعمسأ

 عنك تاويرعشلا الل كفي
 ار ع عل

 الملا ىلع رشن رس مك

 كراهن ءوض نع هبجحت

 ًابذع ًاباسنم قفدتي
 كراهتأب ءاملا ىلحأ ام

 قطنأ ملو سأرلا تينحأ

 كراهزأ رخآ تلبذ دق

 ايلعلا كمجنأ تواهتو

 كرامقأب قيضت ىئامسو

 ايش كارل النا اي

 كراد ىف الن ا ظلك ذم

 بذكت ال بنكت ال تلاق

 رو



 كلاحرت رخأب تؤبن
 فل كردأ نأ شنت

 نايات كا ناكشوولا

 ًارعش بتكت نأ ىندعسي

 كراحب قمع ىف شتفأل

 ًاروس كلوح نم عفرت ال

 كارما الأ حاس

 7 لبا

 ا



 رما ىنيعد

 ىنبيس حرص كنأل

 رشبلا عومج هيلإ جحت
 هيلع رمأ

 ناتهودشم ىفلخ ىانيعو

 رفت رويط سؤرلا قوفو

 هيليجس فلأ اههاوقأب

 ... ىفوخ ناكريو

 نا

 يي نك

 اهيرطمت ال

 .... كيرب ىتيعد

 ما

 .. بلقب ناتقوشرم ىانيعف

 ءامسلا ...

 رحب سيل ضرألا ىف ىمسجو



 دمط-

 ةفيسيسنل



 ” استايل“

 قيخأل سح .: ناد.

 انه شيعي

 .. ريست كانه ..كانه حورلاو

 ةظقيلا مالحأ ئطاش ىف ..

 رورغملا سأيلا قامعأ ىف

 روحسملا حابصملا ايند ىف

 لوقي ىلا ريشي نيالا ءالَغو

 سانلل اًئيش عنصأ مل...

 هدوهعملا ىتاتقب انهأ مل

 روهقملا لذلا طاسب ريغ بكرا مل

 ... : لوقب ىلا ريشي نيل ءالعإو

 لاق اق تدم

 ميعن تانج ضرالا ىف دصحا

 نانح راجشا

 نامل ناهزا

 ٌناسنالا ناسنالا بح رمثي اليخنو
  نكل ١ سانلاو وك لش تانك

 ناايحالا  بهذت.الع
 بت نجي



 وص قول اريتلتت لني
 نينا لكلا

 نآمظ دجوي ال

 ءادرج ضرا دجوت ال

 ءاتشو ظيق دجوي ال

 نكي لكلاف

 20 كامب

 رضخالا نصغلا قوف ايحي

 رمرملا روصق طسو درغيو

 بحلا ريغ لمحت ال امايا قناعيو

 رفتمالا"رعشلا تاذإاب

 رضخا لايخ زيغ كلمأ ال ىنإ
 رثكا ىكايند يف قلاتي
 ركسعلا لك بهزيو ردبلا لانيو
 رفصالا رعشلا تاذ اي

 ا





 رضخا لايخ ريغ كلمأ ال ىنإ

 زثكا كايد ىف قلتي
 ركسعلا لك بهريو ردبلا لانيو

 رفضالا رعشلا تاذ اي

 تاملكلاب قطنا ال ىنإ
 اكل ا ناق

 روطشم اذه ىناسلو

 ساقلا رهدلا ىدايا هترطش

 كاوه رحب نم برق ىلع كانه هتحبذ

 كانفامحبت

 قناقلا ارفدلا' اودأتأ

 ئتطالخ نيا آفزغا"ال

 ؟؟؟ ىصالخ تنا كدنع له

 فلا ركتلا تأذن

 لايخ ءام ىرهنب لاز ام

 ناسل تافرو

 طق اتاي نا ىرشخاالاو
 هللا بضغ نم حاير هبحصت ..

 1931/ ريمتي * ءاقش توماو .. ءاملا فجيف
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 ىتديساي

 يعل 5 ان... ىتديس ان

 ىساقنأ كمساب ىودشت ىك ..

 سانلا ثيدح ىتفش ىلع توميو

 ..: ىنغأ تدع ام

 ىراعشا ىنقتتل ..

 ىراكفا كيورد قوف فوطتو

 رس انمخل ىراتتكا داع ام

 سارا ريغ تياع ام

 ءاج وه .. ءاقوج سارجا

 ءايشالا لك ربخت مل

 ناذألاب قيقيت تاقد

 ناحلأ مقعا دلوتف

 لافطألا نحن انك : ىتديس اي

 ٌلاطيألاك انرطاخ ىف ىدبن ..

 لاغدألا نيب ىضمن

 لاخوالا ىف قراغلا ملحلا لاغدأ

 لافطألا ندن انك

 ٌلاطبألاك انرطاخ ىف ىذيت .

24 



 لاغدألا نيب ىضمن

 لاحوالا ىف قراغلا ملحلا لاغدأ

 لافطالا نحن انك

 حابص لك ئطاشلا لامرب ىنبن

 نكلإ##حازتآلا هفرعت مل ًارصق

 حارقألا همدهت رهظلا ىف

 افلحلا نحت لاقللالا نحن انك

 ىولحلا لجأ نم .. ئلصنو ىكبن

 دلال معمققخ و تلا ||( انك دقلو

 : ىتديس اي

 نرش رقلا ىتنأ

 نيطلا نطب ىف تعضو

 نيط نم تسيل ىثنأ
 ىنيع ىلغ كيدي تعضوو .. ىلا تجرخف

 سمشلا تبجحف

 شمألا ةينغأ تردأو

 2 مويلا ىنكل
 ٠:كيدي تطقسأ

 كيلإ ترظنو

 ادن نسطستغا سارجألا قدأ تذخأو

 هم



0 

 عقوقتو كناكمل عجرا

 عمست ال تاملك رهناو

 اودع لف ! لور ال كلرتاو

 عنصت امف تنا نيكسم

 هما

 هيف شعو كلخاذ برها

 هيف ام باذع كافكو

 هيفشي بر ملاعلل

 علقت ال ... فوخ ةلع نم

 عقوقتو كناكمل عجرا

 رخل عما

 جرفتم كريغك تنا نك

 جرعتم ابرد كلست ال

 راطق كيتأي ىتح فق

 ملطت الدلو هيكلاف

 عقوقتو كناكمل عجرا

 مجتاة جرا

 ل





 بابلاب بقث نم رظنا

 باسخألا فقو:ةكرتلاف

 حتفاف ىا اعنتقم ىدباو

 عئاصت امف تن(ىيكإلللا

 عقوقتو .. كناكمل عجرا

 عجرا .: عجرا

 انيتأت اميكل تنا نم

 انيديأب تاب ام بلطت
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 عقوقتو .. كناكمل عجرا

 يكل! ) عجرا

 م1 سرام



 تءالئر





 انتيوانك تلدسا

 ةمالس ىوبنلا دمحم

 .. انيلق ةقد تعمسو

 اناشح ةبكركو

 هيإ انتلع تفرعو

 اناود هيا تفرعو

 هتشورلا تبتكو

 هتزفرردغي نم
 ال1 ردك تناك هرطإعو
 ل اوداافقوعرال

 انيل تأجل تنا الو

 مسلي كتملكو رعاش اي

 انسوفن ضرم ىف

 انلواص تناك

 قلل ةلكحلاو ةملكلاب

 بيبح ةمحرلاو بطلاب

 كير في باس هللا

 حاونلاو ىكبلاب

 انيوانغ تلدبتا

3 



 رضخالا رهملا

 رتعلا دمحم

 .. كانه لكلا

 نيزح فكلا ىقالي فكلاو
 ١ ظانلا يولقو

 نينس فلخلل اوعجر

 همايا قباس هويقل

 ةركد لع راتخجألا ىملاو

 همادق ىرجيب

 ؟ هونفد صالخ ىنعي

 وو ألا

 نينر هبلقاب هسل رعاشلاد
 نينآو عومد اهينع ىف سانلاو

 عومشو ىان ىلع

 بوديو بابش اولوقيب

 بودب هرمع ىف هرمعو ىتح

 دجملا نضَح ىف دج علاط ناك
 ! ؟ هيل فقو
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 نيتك زف .مالكو !توص ىبا ةيل فقو

 هيل فقو

 لوقا ىسقن اماي نامز ايها

 لفل ل را
 نيزح هرمع لضفياه فللاد

 دوع ىلع

 ا
 لوقتو لوقت

 قشتب سانلا بولق ىد

 نينآو..:اكب :.!ثمنصلا

 نينس فلخلل اوعجر

 همايا قياس هويقل

 ييضخالا قلاب

 ةركب ىلع

 همادق ىرجيب

 ةملك رعاشلاد

 ايندلا لوطب ةملكلا رمعو

 ! .. تومتاه ىازا

 -4#ه-



 طونقلل دق اسصقأ
 سدياعلا ىفطصم

 ءامفلا ذل كن هاا
 هايف لا

 ارفنتسم ىوضناو

 ..اهئاجرا ىف فوط

 تاهجلاو تاهجلا نيب دحو

 لامشلا تاذو نيفيلا ثاذ موخ

 ءاوهلا ىف حنج

 ءارعلا ىف قشقش ىأ

 اهنود هنيعأ قلغ امير

 بايغلا ىف رفاسو

 بايإلا ىف ماه ىأ

 هريذاعم قلي ملو
 اند

 ىئؤرلا هنيزاوم تلقثا امبر
 ءامسألل ءامسالاب حابق

 ءاكيلاي ءاكيلا لديتسا
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 ءانغلا لواح وأ

 يوزجلا ةقنرش نم اهثعش ململ امير
 ىيخأ ازا ةناهلحأو

 بارخلا هبشت

 :. اهب ءاسنلا عطاق امير

 مالكلاب مالكلا ةدقع لحو

 مالظلا ةمتع الج

 حيقلل,ههجو ملسا امير
 قفشلا هفل امل

 قسغلا قيطأ وأ

 .. هدالب داليلا تناك ذإ

 قلألاو سمسا هل تناك

 ةمامأ اهراتسأ تعلخ ىتلا كلت

 بارسلل اهجيشن تدمو

 ٌباّرَتلاِب اهران تدسو
 هي

 هدض ئش لك ناك امير

 همصخ 'ئش لك

 دا خت



 « هفلإ ناك امير
 هفيفلو

 مونلا نم هنس هتذخأ ام اذإ ىتح

 اهدهده تبذك ىتلا ىه امبر

 ادراش يضر

 «نيحانجلا شير تصق

 موصخلاب تناعتساو

 تاجا سحاق سبع

 ةيضامملاب اثوعيم

 نول اس

500-05 



0 
 .. لامحا ,. :ئسأرلا طخلا

 :..لامحا : لا ىققالا طخلاو

 تفاتكألا ىلع .. شارل قوق طفت دالك
 ١

 بانجألا ىفو

 ٠٠ ىنمزهت .. ىتاوطخ لقثت

 ىسافنأ بحست

 :ندصلا عولض لك طغضت

08 

 ةيؤرلا زتهت
 .. ريسفتلا ىف .. دهجأ

 .. ءوض نع ثحبأ

 .٠ ىانيع ظحجت

 ةبارسالاب ةيمرتال_ لايمأ جرخت

 ينبحاصي .. "ضرألا بارتو

 : نرادجلا ىلع ةمصب_شقني

 ك7



0 
 قافآلاب ةيؤرلا مدطصت

 ..اديعب ... ءونضلا ًادتخ هضقزلأ

 نابضقلا ةدمعأ

 ا

 جل

 لكيهلا دعتري .. برهأ



 ىعولض نيب نم ىأ

 نوكلا لوطب ديلا " دتمت

 اج ا" نص رص

 حوبتملاك نمقازتي وأ .. بلت 0037

 .. داتا عريب

 ىهجي خيسمب دكارأ 007 نطع

 ىلاصوأ حسمي

 يئاقب اياقب لك حسمي

)2 

 . رهتلا ىتح ىفارطأ بحسأ

 شح اا

 .. كنف سلتك /بفرأ

707 

 قراوزو .. هنيفس ةطبرا

 لدانصو

 ل
 ..: ىبشخلا حوللا قوف ىدسج درفأ

 .. لوهجملا ىلإ رهنلا ىنعفدي
 :: رحبلا وحت ىنعفدي

 فة



 .: ىلاعلا جوملا وحن ىنعفدي

)0 
 ىدسجو .. ىبشخلا حجوللا روديو

 رحبلا باود اياقيو

 رحنلاو ... حرطلاو

 ىئاقب اياقب لك عمجتي

 رحبلا باود اياقب لكو

00 

 ةياحر ىردتو

 تمارا 012 روستو

 انحل فزعت

 00 افرام

 ىتددع نفت

 ىاتفش طغضت

 لوغرألا ىف نينآ فزع .. جرخي

 سرونلا نويطا لك .. اهعمسي
 .: ىرمأ ثحبت .. عمجتت.. !! بجعتت
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 !... هتفرع

 جايبلا سينا

© فالف ريصنلابا ماسح لتكد تفرع
 ةاينعسلا 

ىف ةثيدحلا ةيفاقثلا ةكرتخلا ليكشت ءدب ىف
 اذإ - طايمد 

 الهش بتك ناك" ؛رهزالا ىف بلاط ناك يبعتلا حص

 ناجع ثيحح هذال ةهلك ىف ةدانعإل هعامس اندوعت امع ًافلتخم

 50 ةرييهم اع م ازنؤر هتاباقك نيمعضتب رثكا ًامتهم

 ةكرعملا لازت ام تناكو :. ىديلقتلا ىرعشلا بلاقلاب اهتقو

ملا رطل نانغهنا نيب ةمئاق
 1 جلا رهجفلاو ىروقط

 تاونسن,دعب هبإ تيقتلا'ئننكل :: كلذ دعب لبسلا انب تقرفتو

 انأ تدلون ائحبل .. ابييلقو سم وتقوى. 1

ت ثدعس .. رمخالا لالهلا ةيعمجل ارد
 .٠ ىعم هلمغو هئاقل

 ةعيبطل ًازيشاط,املهو ))/افلتختم يلا عقؤتاذزا ايعيبط ناك

ازت ام غابقجه قلق بيبطلا رود
 ضرم او ةحشقلا#قلاح ل

ك قةياق اشتم نول قمت
عقوت امم زك حسا وح نا

 ت

ءزقل اهزيداكة ليهم هييلإ تدتس اف
 لالسهلاب ىبطلا ميسا 

دألا ىوتسم ريوطتل ديدشلا هسامح ىنلاهو رمحالا
 همهفو ءا
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ا نم ولخي ال ىذلا
 ناك هنا لي... ىرعشلا هعادبا لثم .. عادب

ف عطقتا نا ْدَمُب ليد ون
شلا ةباتك نع ةرت

 ىف - رع

دعلا دارو اميمل لور
ل لطالب ةتمالا ةناس

 دك ا

انميم اعل عاام ١ ديشانأ
ةيخلات ىف لماع لو 

 ناك ه

 رش قف لما الامن معرب امم رثكا امير - اسمحتم

عسي مل اهنروأ ةتفح دخيل هناي
 امبرو.. اريثك ظحلا هف



 رطملل ىلصي مل رعاش

 نا تيأر ةديرف ةرهاظ رصم ىف ىبدالا عقاولا دهشي

 ”برّستلا 'ةرهاظ ىهو ايويرت احلطصم اهيلعّقلطا
 .ىردشلا

 تاراشأ مدقتو « ةرشبم ىدبت ةيرعش تاوصا كانهف

 عم كابتشالا ىلع اهتاردقو , اهت ريصب ذافن ىلع ةلالد تاذ

 نورم عم مث اهب سأب ال ةيلامج ةيؤرب ةيركفلا تايطعملا
 نع فقّرعمت و. ودشلا نع تاوصألا كلت فقوتت تاونسلا

 « اننطو ىف اهل ةديدع ةلثما برضن ةرهاظ ىهو داشنالا

 لاجم ىف كانهف طايمد كلذب دصقا و. ىلحملا قاطنلا ىلعو

 « رهاز رباصو « ريص وبا ماسحو ىدينجلا ديسلا رعشلا

 ىركقو ؛ىتوهيلا دهاجمو « رودنغ دمحمو . قوراف ءانهو

 دبع ىنيسحلاو اقسلا رهاط كانه اضيا ةصقلا ىفو .. رتعلا

 زيما و« ينانعلا ىحضو ٠ هديع ىفطصم بنيزو ؛« لاعلا

 .. ىصايرشلا دعسو نارهز
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 وا اهنم ةيزعشلا ءاوس تاوصالا هذه نم لكل ناك

 نقي ئلذلا الط ادبالا ةئرشم ةينهدمقلا

 مذرشتلا ةلاح وا ةايحلا طوغض نا ريغ بصخ ءاطع

 مهتارايتخا نوعجاريباتكلا ءالؤه تلعج امبر ىفاقثلا

 عم ةدودو ةلص ىلع مهبلغا لظناو:فقوتلا نولضفيف

 : ميلقالا ىف ةيعادبالا زومرلا

 هاندقف يذلا تاوصالا هذه نم رعاش ريصوبا ماسح

 دق ناك ةديدع تاونسب اهلبق « ىدسجلا بايفلاب ارخؤم

 ىتلا ةنهاولا تاق شنق شلا ضعب عم اركبم برسلا رداغ

 ٠ ىلاوخلا تاونسلل نينحلا ةلالد ىطعت

 ليمز ناكو ىلوالا ليكشتلا تاونس ىق ما تلباق

 هدعا ىذلا « ىدينجلا ديسلا رهزالا ةعماج ىف ةقيفر راوشم

 ىف ةيماعلا رعشل ةيعون ةلقن تثدحا ىتلا تاوصالا مها نم

 نف عم - ايئاهن ةيواعم ةرعش رعشلا عطق ثيح طايمد

 ىسرا ىتلا ةيماعلا رعش ةديصق عم محتلي نا لضفو لجزلا

 ىدونبالا مهدعب نمو دوعاقو نيهاجو دادح داؤف اهملاعم

 ةئيب ناو ةصاخ اريثك يدينجلا هب رثأت ىذلا باجح ديسو

 . نيرعاشلا الك عمجت (ةريحبلا )

 لؤاخ ىذلا ىحصفلا توص وه ريص وبا ماسح ناك
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 . مالحألا تاذو“ مومهلا سفن نع ربعي نا

 :لطيختسز 'لواحو ٠ ايسنامور هتلحب عاشلا أدب دقل

 ريسا لظ هنكل ؛ ىلوالا ةبراجت ىف ةيديلقتلا ةفللا دويق نم

واح ةيبولسالا هتاجلاعم ىف وهو هتيتاذب ساسحالا
 ل

 مل ةيرهزالا هتسارد نا يغ ةديدج اروص تحني نا اضيا

 ةسردم ' اهتًغاًص ىتلا ىناعملا سفن راركت نم هذقنت

 امه نيروحم ىف ةيرعشلا هتبرجت تزكرت دقل " تانيتسلا

 نطولاو ةأرملا:

 عم قدصلا ةرارحوةيرجتلا ناوفنع سملن نحنو

 نم هيلا تبرست ةفرخزم تالالغ هللظت ىذلا لوالا روحملا

 حيرابتلا لظت نكل هط دومحم ىلعو ىجان ميهاربا رعش

 ةركف نا لب ايداحا ادعب لمحت رعاشلا انل اهلقني ىتلا

 دئاصق مظعم للختي ضوفرملا بحلاو لالطالا ىلع فوقولا

 ينيعد )و ( ةجذاس ةديصق,]) ىف دجن امك ةرّدفلا هذه

 ..لاثملا ل ييِس ىلع[ نِما

 عضو وه رعاشلا هلالخ نم كرحتي ىذلا قايسلا ناك

 ةيرصع ةداعتسا ىهو لانملا ةديعب هبيبح لباقم ىف تاذلا

 للطلاءارهش دنعهيلعرثعنىتلاةيللطلاتامدقملل

 ةجورخل ةليبقلا نع هيفنب رهجي رعاشلا ناك نآو ٌبيِبَشُتلاَو
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 . اهئاول تحت ءاوضنالا هضفرو اهديلاقت ىلع

ىه دئاصقلا هذه ةباتك نمز نأ بيرغلاو
 ىذلا نمزلا سفن 

 ءاقرز ىدي نيب ءاكبلا ) هناويد دئاصق ” لقتد لمأ ” هيف بتك

ي نإ عاطتسا لقند لمأ نا ريغ ( ةماميلا
 ةيؤرو ةريصب كلم

لا ىلا ئَوبعلا ةَديْلْسَلا لات لف
 ةيسادسلا تايطعم

ضتلاو ةعئقالاو ٌنمِرلا ىلا أجل اهنيحو
 ةءارق لالخ نم نيم

 ٠ ثارتلل ةقيمع

 ّئف ةعوزللا ةميزتهلا ةلطزتم تناك
 ىه 1171في

ىناثلا روحملا ىف لوخدلاب تلجع ىتلا
 . نطولا روحم وهو 

روتحملا اذه دئاصق فصتو
 ةيرتجت نم فارتعآلاب

َدْئَدج تانرفلم دوُرَيْو ىسايسلا ضفرلا
 درمتم اهمظعم ة

 ةيقيسوملا تاعاقيالا تا جر مر هو صولا
 ةلحرملا هذه دئاصقل

 تاذ ىف كرحتت

 . ةيزئانجلاب ةجاضلا ةرئادلا

صوصخ نع ثحنلل هَناَدَجْو رعاشلا لمعي
 الو «ةغللا ةي

 ةلسأي دئاصقلا المتف دودحملا ئرعتتلا سوماقلا طوب

 ةهزألا”نم جرختملا ىف“ توما * َنَوكيَو اهل ةباجا ال ةبعص

 ١ بع

و ( موثلك ما ىلايل )و (دهجُلا ) دئاضق رقثل
 تمضر

 < دب



 وبا ماشلح نان ِيَغ ةزعاشلا حورلاب ٌرغشنس ( عيجضو

 خرط ةلواحم دنع هتيزجت فقت ؛ ةفللاب ركفي ناك ريدص

 لوخ فادفتلالاوةنميزنهلا طخ د لوحي قلاثتم ناطخ

 نيقسشلا"اَم ف ارئقتتسا وت: اهجكاتن
 هع

 ءاتب صوصنلا ءاضف تنول ةميزهلا ةيرجت نا انلق

 باطخلا حرط ىف ةرشابملا تعدتسا ىتلاو ةضفارلا ةرينلا

 ةياغلل طيسب ىلامج ليكشت ىف صوصنلا تدب امبرو.

 ةربنلا زوري ىلا ىدادقرعابشلاةفقيىذلافقوملاف

 . هتاذ ىلع اهطقسأ نإو ةيضيرحتلا

 تا سل و ل قلامظعمو

 هتوص نوكيو ؛ طوقسلا .ةرئاد نع اديعي رعاشلا بحسني

 ىف زربتو , هعم الخادتم هنم رثكا ثادحالا ىلع اقلعم

 لك رطؤت ىلا ةعيجفلاو ؛ ثذحلا راحتنا ةلاسم دئاضقلا

 محتلي انهو ىملألا دضنت ةيواسأم ةفاثكب تاظحللا

 تحبذ ىتلا ىه نطولا ةيعجف له ىردت دعت الف ناروحملا

 ؟ حيحصلا وه سكعلا نا ما بحلا ةيرجت

 ةيزجت مدقي ىذلا ئريرقتلا درَسلا نم اردق سملنَس

 ىذلا نيزحلا بدنلاب ةبشا ةلئسالا راركت لظيسو , ةلؤم

 سا



 ةلاح داضت تايلجت ميدقت مدعب اهلقثيف صوصنلا ةينب لخدي

 . عراشلا لجر اهسملي ىتلا ىوفعلا ملألا
 "وع

 نولتو. ةميزهلا ةعجافو. ةبئاخلا بحلا تاظحل

 ىذلا ىوهزالا .رعاشلا اذه ةداهش مدقتل لخادتت اهلك رشبلا

 . ىعادبالا دهشملا لخدي نا لواحي

 ةيعماجلا هتسارد نم ريص وبا ماسح ىهتني املاحو

 تاؤبكا دحا نإك ناكو تمصلا لح مر لحدب بطلا نيتفدر

 لطيفلاب |[ يبك تمدق ىلا ةسففانلا ةييالطلا ةكرملا

 طاح (هتعيلفا اكل 0517 لت لت

 سيل توكسلا نا ىريو هتدايع رعاشلا لخديو , دئاصقلا

 تحن لمياك لف تلف اصل ا

 هنأكو مهيديا ىلع دشيف ءارعشلا هءالمز لباقيو ثدحي امو

 ا 1 كرفس والا

 سس اة لا

 ا كلا تحال

 ةفوع ةنالإ ةنيكس ىف ةلهتسك | يذلا. ناسولا ييرات ىف ةبدص

 ال كالا خللا لا ل ان اال
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 1!!! هدنع ام لقي مل رعاش

 حلاص ديع د

 !!... عساش حماج لايخو .. ةباثو ةلئاه حور

 امإ !!.. ملاعلا رييغتل ملاعلا مجحب تاحومطو تاينماو

 لك ...رشبلاب ماحتلإلاب امإو.. بطلاب امإو رعشلاب

 سه اهورلا عروخلا ةلكرم ناكف ن1

 ٌتناكو ةجهوتملا مالحالاو .. ةججاتملا فطاوعلا ةَلَخَرم

 ةبيبحلاب ماسح ىنغت .. اهتقو ىف .. ريخلاِب رشُبَت تاياذدب
 تانادسلا هده ..ءاطقلاو لكلاو محلات” نفانلاو نطولاو

 ةايكل [يراكشتم رف ود الإو ب يدم نا اك ل

 قلل ةحبلو شيملا ةككفل اهذحاتا 1و ةرعولا اهيزرتو

 اهلغاشحو اهمومهلكب ناستالا ىلع ذوح تست ىتلا
 ليص وبأ ماسح عم رخآ وان انل ناكل كلذ لول اهلعازتك]

 ءايص هلاق كلو ارمكت +. هدنع اه لفي ملول 7: رعاتكلا

 اينافتو اب حوًءاطع ىضرملاو سانلا عم.. ةسراممو
 0 ول ا ال بحلا هللا هما ناش 2 لاو
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 بذ كو قافن .. فيزو صقنو بي ع لك نمةصلاخ

 بويعلاو ٍتلاشملا ىلع ابرح انهنلعي ناك ؟+عادتتخو

 كلذلو - هلل لامكلاو - لامكلا دشني امئاد ناك .. صئاقتلاو

 خيسرتو ميقلا نأش ءالعإ لجا نم ةريثك كراعم ضاخ ..

 عم ةاعحلا شاع امك !! .. هتنهم ىف قحلاو ريخلاو لدعلا

 عمدلا مهنع حسميو .. مهحرقل حرفيو مهمالأل ملاتي رشبلا

 امب ةجهبلاو ةماستبالا عرزيو .. ةباكلاو .. سايلا ليزيو

 !!..ليبنلا ىناسنالا ءاخإلاو ةبحملا نم ةيطعي

 اوطقس نيريثك ءارعشل جذومن .. ريض وبا ماسح

 تضقو .. ةايحلا مهتعلتباف .. اهتابلطتمو ةايحلا كرش ىف

 نا ولو ءاطعلاو ريجفتلا نع ! .. اهتلطعوأ مهبهاوم ىلع

 يثكلاو ريثكلا اناطعألو جا

 ةيضق كلتو !! .. باتك ةم ذي ملو عاضو .. هاضرللو

 فظش نا فيكو .. اهداعبا نوفرعيوءابدالا اهشيعي

 كلذ - تقولاو .. ةنهملاو ةيفيظولا هتابلطتمو .. شيعلا

 ىتح.. ارحن اهرحنيو ةبهوملا تتفي كلذ لك - فيسلا

 عاض ام ىلع ةرسحتم ىوزنت وا ىشالتت

 !!.. ناسنالا بيبطلا رعاشلا حورل ةيحت

 م



 .. اسمود ...انعم

 ىبادلا لماك

 ماع رخاوأ ىف ديدحتلايو اماع نيثالث ىلاوح ذنم

 ةيبدالا داورلاةعامجعامتجاةصنمىلامدقت 6

 نا ثبلام ةسارك ةيدي نيب لمحي ليحن باش ةئيرج تاوطخب
 ضرعي أديو - ةسلجلا دئاق همدق نا دعب - ةماما اهطسب

 ةغلب رعشلا نم اتايبا ةعامجلا ءاضعا نم نيرضاحلا ىلع

 لاجرالا ضعب اضيا مدق دقف ىرهزا هنا عمو , ةيوق ةنيصر

 ةانبتنا ٌباتشلا اذه ٌبذج دقو . ظافلألاو ىناعملا ةقيشرلا

 اقم طم امجلا هيو ضع ىف | ام ناعردمو

 عم ةفلتخملا اهتطشنأو اهتاودن ىف هوكرشيل اهيلع نيمئاقلا

 200 للر  ضقلا كه سفن ىف ومعنا ءدامزلا نم ةعومجم

 ( ىدينجلا ضوع ديسلا - كيدلا قيدص ريشب - حلاص ديع

 ةركف سساو دعاوق عضو ىف مهوقبس نم نيكراشم

 خو + طف



 ةدئار داورلا ةعامج تناك ىتلاو ميلاقالا ىف ةيبدالا ةكرحلا

 ميدقت سرامي قيقرلا ناسنالا اذه رمتساولاجملا اذه

 هتبذج نا ىلا - ىجصفلاو ةيماعلاب  ةيرعشلا هتاعادبا

 لظىتلاو ةتياوه نع ادبا هفنمت مل ئتلا بطلا ةنهم

 :كلذي هلمعورظ هل حمشت نيخ اهسرامي
 فشكلا ةرجحب هلمع ءاهتنا دعب عمتجن انكام اريثكو

 ةشقانمو رعش نم هانبتك امو هبتكام ةءارق لدابتنل هتدايعب

 اهسيسأت ىف كراش ىتلا ةينفلاو ةيبدالا اياضقلا ضعب

 . اهدعاوق خيسرت ىفو

 ىتح ع ادبالا ىلع هتردقو هسامح ةلعش ترمتساو

 ركذتنو اهيف بلقن هتباتكو ةدئاصق انل تيقبو ةينملا هتفاو

 ريص وبا جاتفلا دبع ماسح رعاشلا ناسنالا بيبطلا

 تبتازا/”-



 ةايحلا فنا مغر رعاش

 ىبزعلا رصان

 ءايشأل ال .. بيتكلا اذه رادصا ايرورض ناك ..ةيادب
 اراورلا نم ناك تحاول ءانفولا.. ءاسفولا هتكلو !! ٠ ةر يشك
 ةيبتالا داورلا ةكرحل ىلؤالا تاوطخلا اوطخ نيذلا لئاوالا
 ةاينشلا آقضلتم ولما ةكوتتملاةيرعشلا هتاعاذباب سيو دووم تل جا طايمدب
 بردلا قافز نم : الوا ءافولا
 ناورلا * ةيعمج نم :ايناث ءافولاو
 دكؤت ئلش لك مغرو تلكشت ةّيبدأ ةكرح نم : اثلاث ءافولاو
 ةيئاسنالا تاقالعلل ةحاسم دجاوتو تابقحلا نيب لضاوتلا
 ,رديخاو "عاود اب نافششلالاو هيزكفلا :ايانضعلا ةمكز ىف
 ىواطو اكسانأ 31/ ةزكحإلا همايا,ىقرعاشلا ةبغرا ةيبلت وه
 هلهمي مل زذقلا نكلو ةجذاس ةديصقأ' لوالا هتاويد راذضصا
 ةبغرلا هذه قيقحت

 ةنئلاي مس عايض ىهو الأ امود اهددهتو ةيبدألا

 تسناال لاح



 اهب تدرفت ىتلا ةماودلا كلت ةايحلا ةماود ىف ةيعادبالا

 .. ضرمو لهجو رقف نم اهحاتجي امل ةماع ةيمانلا لودلا

 تاعرص رطخا نم هدبحاو لكشت ىتلا ثالثلا تافالا كلت

 لكشي بيدالاو .. ماع لكشب ناسنالا فزنتست ىتلا ةايحلا

 !انيضاخ

 مهيدل ترفاوت نمم نيريثك نم دحاو ريضوبا ماسحو

 هنوحاط اهنكل كلذ. دكؤت مهتايادب تناكو .ةيعادبالا بهاوملا

 | نورت ىف امسح مهكدشتل» يهدتجط وتلا ماماخلا

 تاعارص مهتفزنتسا, نيذلا ءالؤه نم دحاو ريضوبا ماسح

 هذه عم هتهجاوم تناك ثيح ..رعبشلا نع هتدعياف هايحلا

 ملعلاب ةسفن اداوزم ًاعم لهجلاو رقفلا عراصف.. تاعارضلا

 هسفنل افقثمو , فورظلا فنا مغر بطلا ةيلكب قاحتلالاو

 كلذ دعي ناك مث .ًارعاش .ًابيبط ناص ىتح هعونتملا هتعازقب

 لاوط هيلع راصتنالا لواح ىذلا ضرملا عمهعارسم

 !... ةياهنلا ىف هنم نكمت ضرملا نأ الإ تاونسرشع

 هابص ىف هيعادبإلا هتيهوم ترهظ رعاشلا ريص وبا .ماسحو

 دعب ابيرقت تاينيعبسلا فصتنم ىت هجاتنا ىف رمتساو

 عم هتاعادابا تهاتو هايحلا تاعارنصب لغشنا. ثيح هجرخت

 ..هتقو لك تعلتبا ىتلا هتنهمو لكاشملا ةمحز

 - ةالرح



 اع لواحتو ديطنبأ نمل ةلجدألا *ةكرذللا/عكاشي ناك 'ةتافاثللذ مو

 ةيرعشلا تاباتكلا ضعبب هتيزعاش تبثي نا - هسفن عم
 5 هداغيتم تارتف ىلع اهّيلأ نحب ناك ىتلا

 نم هذخأو .. :هنم ضرملا نكمت دعيو .. ةريخالا همايا ىفو

 مل ىذلا تقولا ضعي هيدل حبصأف .. هتدايع ىف ةنهملا ةلوازم

 :: نعلشلا حلاصي نا ررقف .: لبتق نم ةيذل ارفوتم نكي
 ةيئدالا ةاينحلا ئلاهدوعلا ىونيهنااهتقو ىنربخاو

 ةلواحم ىف ةميدقلا هتاباتك جرخي أدبو.. اهعم لصاوتلاو
 سقف اذقءاهحح ًاادك ًامكا5أتلشصكا ةتكلو ؟بتكا م خيمجتل
 نم هعمج ام ةأرق ةداعال هنم ةلواحم ىف هسفن عم سلجي ادب

 ذئاصق ضعب اهنم ٍنختتيل وا اهريصعت لواحيل امبر دئاصق
 هنكلو :: "هجذاس ةديصق ” مسا هلرثخا ىذلاو لوالا هناويد

 !!.. هتافول .. ةيغرلا هذه ققحي مل

 قرافلا عم ةبغرلا هذه نم ءزج قيقحتل ةلواحم رادصالا اذهو

 ثيح ءاقتنا وا ريصغت نود ترشن هل'دئاصق نم اهب ام نا

 نحنو + هدي ظخب تبتك تاد عقاو نم اهرايتخا مت
 اذه اهيوتحي ىتلا دئاضقلا نكتلو.: هنامألل اذه ركذن

 تقولا سفن ئفو رعاشلا تايادب نع ةريعم اهلاحب هل بيتكلا
 اًمبرو .. اهلغاشمؤ ةايحلا نوئش ةفقلتت ملول هناب هل هدهاش

2008 



 .. هفطخم هايحلا فورظو .. خانملا ريغ خانملا ناك ىل

 نع ربعت نذا بيتكلا اذه دئاصقف .. هنأش هل ارعاش ناكل

 ربعت اضيا ىهو ٠ ةينسلا هتلحرم ىف ريص ىبا با ماسح

 .... ثادحا نم اهيف ناك امو ةينمزلا. ةلحرملا:نع
20-00 

 قيرطل ىناده ىذلا وهف هركذا ىلع لضف ريص وبا ماسحلو

 ةيادبىفةيبدالاةكرسحلا ىلع ىنفر عثيبح ب دالا

 تارشنلا نم هعومجبم ىلا ىدها ثيح ...تاينيعيبسلا

 ٍتظفح ىتلاو ( لسنتسالا تاعوبطم ) داورلاب ةصاخلا

 يف اهيقلأ تنك ىتلاو ىيينجلا ديس رعابشلل دئاصق اهنم

 تناكف نينبلل ةيدادعالا طايمد ةسردميةيسسردملا ةعاذال

 دبع رباصو ىدينجلا ديسلا نيرعاشلاب ىفرعت ةيادبل اببس

 اهتقو ةثالثلا ناك ثيح كيدلا ريشب تيسرانيسلاو .ميادلا

 كذا 1 ا داعن ل ا ةض اكو, هيل

 تيح حرتسملا ءلاغ ىلا ٠١ لخيو ىذلل هنا ايضا عل

 رصقب تايحربسملا ىدحا ضورعو تابفورب هعم ترضح

 كسا تان ايل ل
2 

 ل



 ام هعونتملا ةيرعشلا هتاعادبا هل ريض وبا ماسح رعاشلاو

 ربعت هتاعاذبا تناكو ىحّضفلا زرعشو ىناغالاو لجزلا َنيِب

 لبق ام ةرتف لالخ هشيغي ناك ىذلا ىرصملا عمتجملا نع

 ريوتكا راصتنا دعب ىتحو اهتايعادتو هميزهلاب ارورم هسكنلا

 ىف اهباعيتسا بعصي ةريثك تاريغتب رخزت ةرتف ىهو ..
 رئعاتشملا ىف تادقاثتلا مق اهي اضَيأو ادج ةزينضق ةدم

 توملاو ةزازملاو ةميزهلاو نْرَحلاَو ناسكنالا َنْيِب'اَم ةيتانسنالا

 ءاشلملانماهريغورا دنالاوراثلاو حرفلا نيبو

 م تدقق

 ىف - رشنو .: ةجاتنا مظعم ةرتفلا هذه:ئف ماسح بتك

 ناك المعسول عناق ميسم اذ كر ةالظف و كو

 اذه ةيلحملا دئارجلا ضعب ىف ارخّومو « هخرصلاو « ىبرعلا

 ةينبدالا داورلا ةرشن لالخ نم هجاتنا رشن بتاج ىلا

 ديصفعلا هزل وتد اور نبتو هارعتفسالا تاو زلت

 , 11 زيازيف ددع ' داورلا ةلاسر: ةرشنب ' دبال " ةديصق

 ويعوتمو دبا نافزوتكم ءادخ ا رعستفا امج اي تدقتماوو

 " ةجذاس ةديصق ١" ” ثعبلا ' ىتديصقو .« 17 ربمتبس

 ” رطملل ىصن نل " ةديصقو « 14 ريوتكاو سطسغا ىددعب



 ةلجمب تلاق ' ةديصقو « 4٠١ ريارِبف ةيبذآلا داورلا ةرشنب

 . 5 نْيَمَفْوت؟ ددعلا داورلا

 ىوني ناك ريزغ جاتنا كلذ ىف هلولجزلا ءاسح بتك

 : ىف لوقيو ” ةرضخ بولق ' ناونعب َناوُيَد ىف هعمج

 : ناويدلا ةيحاتتفا

 هيواغ هضرب رعشلاو لجزلا ىواغ ىرمع لوط

 هيف هبح رتك نم لبهتا لوقت سانلاو

 هيلع ىنيع اي نيك رد ه هبابش عي

 سبأ مدام ندا لا لافي جاع

 هيل هد باذعلا ىقبي لتجن ىمالك ناك نا

 هيقالا حار هروحب ىف درت 0 كاقع اوتو

 هيراجا هضريو حبسا ح جزهلا ف موي هتفش ناو

 هيرادب انا ىللا ارقا ىحبينلاو ىقب الاي

 ةابتالا انك كنج نبع ته لقب اكلهإ

 نم ربي ىتلاو تايعابرلا نم ريثكلاب ناويدلا ًالتما دقلو

 اضيا نيبت ىتلاو نوللا اذه ةباتك ىلع ةتردق اهلالخ

 ناونعب ىهو اهنم ةدحاو ركذاو ىبعشلا سحلل ةكالتما

 اي لوك“ لما

 -_ ها[ الي



 تسلا قبب (نقناكام لمالا الو

 دهني ليج ىف ام انمزع تومي ولو

 اهيراحص رضخت ىدلب ناشع نكل

 دش موي لك ىف انمزع ىوباي مزلي

 نيضكاز هياكمت الا ما مكروب لجيرلا تدايح لاو

 نيبرطملاو نينحلملا ضعبل ىناغالا تاملك هتباتك لالخ
 ىف هنا انه ركذاو حرسملل هباتكلا لالخ نم اضياو هاوهلا

 ةفاقثلا ةقرفل ىناغالا بتك ريوتكا راصتنا باقعاو 7؟ ماع

 ديسلا فيلأت " رصم اي ةيلاغ ' ةيحرسمل طايمدب ةيحرسملا

 جارس ىملح اهجرخأ ىتلاو ديمحلا دبع معنملا دبع و بيلط
 ىه ىناغا ةرشع ةيحرسملا ىناغا ددع ناك دقو

 - برضا - ديعسروب ىف - ريفنلا - هراوناي رصماي )

 - سيوسلا - ىداب ىداح - انفوشو اوتفوش - سواهروم

 ( ةييبحلا رصم - ربكا هللا

 : ركذن ' نيفنلا ” ةينغا تاملك نمو

 هعدجم ملعم ةيريض 2 ريفنلا برضيه

 ةعمعملاب سحي ٠ ىحصي دحاو لكو

 هيلاع.اميد اهتيارو 2 هيلاغ رصم ىد لوقيو

 اسال يئىدالوو اا ىلع لك افاذغ

 نع



 انودع بلق ىف برضا :بريشا يرضا

 انه تاه مهداوق فطخا فطخا فطخا

 مهترايط ىف طقسا 2 مهتبابد ىف فسنا
 انضرا ضرالا ىد مهتايدرو ىف تتش

 ا تت رايضتنإا انل دكا انراهن هللاي علط

 ل انراظتنا ىف لكلاد

 لاجم ىف ةيرعشلا هتاعادبا ريصوبا ماسح رعاشللو

 هتاعادبا نم هب زتعي ىذلا بناجلا وهو ىحصفلا رعشلا

 مغرو طايمد ىف ةرتفلا هذه ءارعش نيب هيف زيمت ثيح

 هناف هتئوهز أ غرف ةديدش ةأرجب ةحيرحت ضاخ ديد ةئادح

 ...ةيلعفتلا ةديصق راتخا امناو ىدومعلا رعشلل هجتي مل

 داما



 نم دشني ناكو ةيؤزلا حوضوو هطاسبلاب هرعش زيمت دقلو

 ةربن مغرو « ع ادخلاو فيزلا ضفريو ةيلاثملاو ريخلا هلالخ

 تنانك:الؤنا أل (ساحتفلا ملعك نه نوسجؤلانلالاو:لكتلا

 هرعسش ىف ىنغتي ناك .. سأيلاو مالستسالا ضفرت

 .. ًاتزحو ًاخرف مهتع ًاربعم سانلاو .: نطولاو هبيبحلاب

 ةمجرت دعي هبتك ام نا لب مهنع لصفنم ريغ ,ةبغرو احومطو

 كاويفع) ؛هيلفقل ةنرده ٠١ نمت ري قدا ك«نواهلطلل ىذيل ةهدانس
 يضها يشلاةصؤل تاع“ اكافخورتاو وقفا زادعل ا:ىفو

 نم ةانرتخا ام ىه اهتباتك خيراوتب ةخرؤم ةديصق ةرشع

 انرثع ةريخا ةديصق هيلع ديزي ... هيلع انلصح ام ةعومجم

 ىهو ةصاخلا هتبتكم ىف ةدؤجوملا بتكلا دحا ىف اهيلع

 ةريثك دئاصق دوجو دكؤي اموهو ' عقوقت ' ةديصق

 ..: هدوقفم

 ريس وبا واشعانانسثلاو م اشفا ال ذبطت ةلطا: عفنو

 تدا/4-



 داورلا تارادصأ ةليملس نع زدص

 ةهسل.ة بلاص كيم ان مسلوب انهر هي 7

 ب ع عمو ةابتنوفسش ةريغ

 ابهر انضباط د لاي
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 ميس ايس يبس ىريسيتشا فور. |
 يجدي لراس ع خاب ييجتتساي ريدم ا

 داليجلا 0-0 -كيف يي يشفيه 5
 نا 1 لق 7

 رسصسعلا ةيييهحم . ريفعيش # ادييبص رب

 ةديمس ربأ فهيستمر مع م يمس نييييسلاعت .. الا

 باغ هلا قويشللارييم -تاييماتم هب 5 2

 00 ا ةنسلوافو توسل هك رأب

 ير بيع بم ةقف بكت يرد 011

 592 . تارد جافا كا اع نيج واوجملا 211. ارش 8 ا اا

 داسيبصلا قييرلتو اة .» هسا العلو كل

 ١ لفغل 9



 ةايحلا فنا مغر رعاش

 بيالة

 ريص وبا ماسح .د رعش ةجزذاس ةديصق

 سل 9 هلاهقحما
 ةييفلاد
 م

 هبح زيزعلا د

 عاييلا سينا

 دس شنت
 حلاص ديع.د

 ندادلا لتماك

 نوردلا رسما

6 

1 

14 

 1ا/

 دخل

522 

584 

55 

1 

31> 

 د

1 

1 

 عك

25 

 نو

061 

5 

536 

5 



 داورلا تارادصا ةلسلس نع ردص
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1-_- 

 -1ا/

 ريعش - ةباغ هنكست ىردصض

 ةسارد - ىجانلا روشاع نع .ثحبلا

 رعش ربي حب ايرفاسن

 رعش - ىف يصرلا ع

 وعش - ىنايفأاب تاتيعانر

 رعش - قشعلا حاير نم ءادصأ

 رعش -ةل توتلاو را ىلا

 رعش - ربكأ نامزلا لمح

 سس هلق



 لافطألل رعش - ةنيسجلا درو -8

 خرسم - رارصإلا قبس عم فيص -6
 دا ب اا

 رغعش - وب

 ري ا ب

 رعهتش-- ثاَوستغلا تاحتتتيغابر 27

 رعش - ظايمد ىف ةيماعلارعش -"4

 رفتشش 5 "طاسيمد يف ةلكَمقلا "6

 حرسم - تاديسلل ةداسلا اهيأ اوهبتنا 5

 ةحصتق -نوألا هرسهتتت ىف نينجلا 7

 زف - نستعف ىلع عير 7
 ءاثر تتانمتف ىجانتلتلا شقالنا 4

 ءاثروزعش - ةجذاس ةذيصق -

 كا

 ناليبفلا ةلاه

 ٍبايدلا ةادنححتتع

 باوفلا ديلا

 ىؤالتخلا ةلاه

 رماع ديلا

 باؤزفلا -دكيشسلا

 ةعومجم

 ةعومجم

 ىبزعلا رمان
 قزارلا دبسع ضونع

 م رس
 هيج سم سا سف

 زجالط وبا ماقال 4



 ىدانلا تارادصإ نم

 طابمد مالعأ ةلستس

 اهنم ردص

 قثارلا دبع نيدلا دعس ةفرشم ىفطصم ىلع روتكدلا ١-
 رمسألا ىفتصم رمسأادمحمرعاشلا -؟

 ىبادلا الماك يىتاياسغلا ىلع رعاشلا -"*

 زا بلاحجان لفون قزارلا دب ع .د -5

 نورخآو اشافوبأرهاط ةرعاشلا طيمصد 2

 ا



 ةعابط - ةينف تازيهجت - ىريوصت عمج دايصلا

 115486-42  طايمد ةطرش مسق مامأ : طايم»





 نك راو دلا اذه فاضل ءافوللا ةقاش الا . ٠
 ًاليجست هنوك ىلإ عجرت بيتكلا اذه ةيمهأ
 كلت ىهو , فيرعتلا نم اهظح ذخأت مل ةرتغل
 ىف ةيبدألا ةكرحلا ةيادب تبكاو ىصتلا ةرتفلا
 نم ديدعلاب ترخذ ىتلاو تاينيتسلا ىف طايمد
 مهنم نوريثكلا طقس نيذلاو نيبوهوملا داورلا
 ... ةايحلا تابلطتم مامأ

 2 ةرتفلا هذهل ىمتني رعاش ريص وبأ ماسحو

 رعشلل غرفتو بطلا ةنهم هذخأت مل ول امبرو
 نم بردلا قاقر راوج ىلإ اناكم نآلا هل ناكل

 هنف نع دعتبي نأ رثآ ناسنإلا ريح وبأ ماسحو
 ةصاخو ىضرملل هجالعب ىمظع ةلاسرل غرفتلل
 ًامدقمو 2 ملألا مهنع ًاعفار مهنم ءارقفلا
 هدهقي نم لكل هتامدخ

 - داورلا تارادصا


